
Cartão Nacional de Saúde/Cartão SUS

O Cartão Sus é um direito de todo cidadão brasileiro. Assegurar que toda criança, 
adolescente e jovem possuam a numeração do cartão do SUS é uma forma de garantir a cidadania 
pois ele é uma ferramenta importante na qualificação do acompanhamento das condições de 
saúde das pessoas ao longo tempo.

 O Programa Saúde na Escola (PSE) realiza ações de promoção da saúde e prevenção de 
doenças e agravos com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes e informados sobre o 
autocuidado. Também desenvolve ações de assistência à saúde do(s) educando(s) que apresentam 
essa necessidade. Neste sentido o PSE, como espaço estratégico de educação em saúde, deseja 
garantir que os alunos possuam o Cartão Nacional de Saúde.

O Programa Saúde na Escola-PSE utiliza o cartão SUS no registro das atividades que 
realiza. A integração dos sistemas de informação de saúde pelo e-SUS tornam imprescindível a sua
utilização. A numeração será necessária para o acompanhamento dos educandos que 
apresentarem alguma alteração nas triagens realizadas  nas atividades do PSE e todos os 
educandos da avaliação antropométrica para acompanhamento no Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional.

Como será gerado o Cartão SUS:

1. A UBS entregará ficha específica, previamente preenchida com os dados da UBS e do 
Gerente (CNES e COREN) para a escola onde deverá ser preenchido somente para aqueles 
alunos que não tem o cartão SUS ainda;

2. Para o  preenchimento desta ficha, a escola deverá ter nos seus cadastros (matrícula do 
aluno): nome do aluno, nome completo da mãe do pai  sem abreviatura, informação da 
certidão de nascimento: nº da folha, do livro, do termo, data de emissão, data de 
nascimento e/ou número da Carteira de Identidade, estado de confecção, data de expedição
e/ou  número do CPF ;  ser residente de Caxias do Sul comprovadamente, endereço 
completo, número, cep, telefone com DDD;

3. Após preenchida, a escola deverá entregar a ficha para a UBS;

4. A UBS, deverá entregar a ficha de Cadastro na Saúde da Criança e Adolescente/Atenção em
Saúde que entregará para o Cartão SUS fazer a confecção do cartão SUS;

5. Após cadastramento os cartões serão entregue à UBS que deverá entregar para as escolas 
que, consequentemente para seus alunos.

6. Todas as atividades deverão constar o nº do CNS.


